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Resumo: A presente pesquisa trata-se do estudo sobre a importância do
ensino-aprendizagem de língua portuguesa para a formação da criança na
educação básica. O processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa
constitui-se principalmente de elementos básicos como leitura e escrita, no qual
a prática da leitura consequentemente trará uma boa escrita. Temos como
principal objetivo compreender e utilizar a língua portuguesa no ensino básico,
valendo-se de elementos como leitura e escrita como fonte norteadora de
conhecimentos, que representam, explicam as realidades e os conhecimentos
que são produzidos na atuação humana. A metodologia utilizada na pesquisa
foi seguida de uma abordagem a partir da pesquisa qualitativa, com dados
bibliográficos. Como resultado da pesquisa, foi possível perceber que o ensino-
aprendizagem de língua portuguesa (leitura e escrita) no nosso país é motivo
de preocupações, seja por parte do professor, do aluno e/ou pais de alunos.
Que tem como dificuldade as presentes modalidades: leitura, produção textual
e gramática, acarretando assim dificuldades no domínio da língua, mas que
todas essas dificuldades podem ser revertidas com a prática da leitura e da
escrita, visando um melhor desenvolvimento nessa área. Pudemos observar,
portanto, que o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa no
ensino básico é composto de algumas dificuldades, mas é através desse
ensino que as crianças adquirem a importante prática da leitura e escrita, e que
é através dessas práticas que conseguem exercer suas compreensões em sala
de aula e sobre o mundo e sobre a sociedade.
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